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Deze nieuwsbrief is in december 2018 gerepareerd want hij was
onleesbaar geworden door ????
Een groot deel van de plaatjes heb ik (Carl) verwijderd en de opmaak zo
simpel mogelijk ingesteld.
Ein herzliches Grüß Gott bei uns in Alberden !

!
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Hier is ie dan, alweer de twaalfde nieuwsbrief boordevol met geen nieuws.
Er is weinig gebeurd de laatste maanden. Nauwelijks rampen te vermelden
wat de smeuigheid van dit verhaal natuurlijk niet ten goede komt. Maar
goed, toch maar begonnen want vandaag is het bij wijze van uitzondering
eens een keertje bewolkt en Karin moet de belastingen invullen dus,

vooruit met den Geit.
Eerst maar even wat er de afgelopen paar maanden mis ging.
Niet veel gelukkig. De
gemeente Stockenboi had besloten dat onze schuur te hoog was dus die is
met vereende krachten afgebroken en iets lager weer opgebouwd. En dat
alles op kosten van het bouwbedrijf

!
want die hadden de bouwvoorschriften niet goed gelezen. Ik heb nu dus
lekker veel aanmaakhoutjes voor de houtkachel. Wat verder mis ging en
wat wel heel lastig was, was het „Welchia B“ virus op mijn computer
waardoor het hele apparaat meerdere keren door mij uit het venster
geworpen dreigde te worden. Ik hoop vurig dat de zieke geest die
dergelijke virussen maakt met terugwerkende kracht chronisch jeuk op zijn
rug krijgt op een plek waar ie niet bij kan. Eigenlijk gun ik hem nog veel
meer maar dat kan je niet in een nieuwsbrief zetten. Het was een virus wat
op 15 februari is opgedoken en pas op 28 februari door Norton werd
herkent. Begin maart ontving ik van Norton een tooltje om het virus te
verwijderen want de standaard virusscanner kon dat niet. Dus,......alle
documenten kwijt, alle e mail adressen, alle favorieten enz. enz. Gelukkig
hadden we nog een laptopje wat min of meer als back-up dienst doet maar

omdat dat een erg oud ding is was die niet helemaal meer bijgewerkt. Maar
goed, na het formateren van de harddisk en ontdekken dat het een virus in
de BIOS was konden we alle CD’s weer uit de kasthalen en alles opnieuw
installeren. Hij doet ut dus weer. Voor de geintresseerden, het virus doet
zich voor als een systeemfout. Zodra ik het internet opging kreeg ik een
Windowsachtige melding in een pop-up venster met de meededeling dat de
„Remote Procedure Call“ op een onverwachte fout was gelopen en dat de
PC opnieuw werd gestart. Heel lastig dus als je het internet nodig hebt om
removaltools te downloaden. Verder gelukkig geen gezeur gehad de
afgelopen maanden.
De vorige nieuwsbrief was van begin december dus vanaf dat punt pak ik
de draad weer op. Kerst en Nieuwjaar zijn zoals jullie wel gemerkt zullen
hebben alweer achter de rug en ook is het hier dus Winter geweest. En
winter in Kärnten betekent sneeuw en sneeuwruimen. Het is hier volgens
de autochtonen voor het eerst sinds zo’n vijf jaar weer eens echt winter
geweest. Af en tot een pak sneeuw van een kleine
meter en een paar wat frisse nachten waarbij de temperatuur zakte tot
minus 22. Toch viel dat op zich nog wel mee. Heel aangenaam is het feit
dat het hier nauwelijks waait dus de kou is goed te dragen. Nog
aangenamer is het gegeven dat achter ons huis een tank ligt met 5000 liter
gas waar de centrale verwarming met volle teugen van heeft genoten.
Ondersteund door de kachel wisten we het hier in huis toch nog tot
tropische waarden te verwarmen. Iedereen liep in dikke truien maar die
twee domme Hollanders gewoon in
een T shirt met de deur op een kier. Maar wel dus regelmatig ‚s ochtends
vroeg samen met de buurman (foto) sneeuwruimen. Gelukkig bezit
hij een sneeuwblazer en hebben we met vereende krachten ons beider
toerit een aantal keren moeten uitgraven.
En na zo’n vers pak sneeuw veranderde ons heel dorp in een
kerstkaartplaatje. Echt heel mooi !
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Hieronder twee plaatjes van ons huis en de StockenboierLandesstrasse,
waaraan wij wonen.
En toen ging het dus vriezen en vroor de Weissensee dicht. In een paar
nachten meer dan een halve meter

!
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glashelder, keihard ijs. En voor we het wisten woonden we weer in
Nederland, althans daar leek het op want het hele meer werd ingenomen
door allerlei Friezen, Drenten, Groningers, Overijsellers etc. etc. Je hoorde
alleen nog maar Nederlands praten, hoewel de meeste evengoed nog
ondertitels nodig hadden om ze te verstaan. Zo’n 5000 schaatsliefhebbers
hebben hier van het ijs genoten. En natuurlijk hebben de echte Die-Hards
de alternatieve Elfstedentocht geschaatst. Acht rondjes over de Weissensee
maakt tezamen 200 kilometer schaatsplezier. Het was een hele happening.
Heel leuk om mee te maken. En heel leuk om te zien dat een flink deel van
de aanwonende Oostenrijkers inmiddels hun kunstschaatsen en
Hockeyschaatsen hebben verruild voor geavanceerde klapschaatsen
gekocht op het ijs van de Weissensee bij de Nederlandse firma Hartjes die
een speciaal Weissensee model te koop heeft in de Oostenrijkse kleuren
Rood/Wit. Het was die twee weken prachtig weer en het ijs was van
topklasse.
Inmiddels ligt er een dik pak (smeltende) sneeuw op de Weissensee dus het
schaatsen is weer voorbij. Even voor de aardigheid. Als je als geachte lezer
voor de TV hangt en met angst en beven het Nederlandse weerbericht
aanschouwt kijk dan ook eens hoe het er bij ons uitziet. Hieronder een
weerkaartje met ongeveer de lokatie van ons wonderschone dal.

Hier dus zo ongeveer.
En zo ziet onze lieve heer het. Zoals al eerder door mij gemeld, (ik blijf er
van genieten) hebben we hier in het algemeen mooi weer. De belangrijkste
reden daarvan is dat het stuk Karintië waar wij wonen bijna volledig wordt
afgeschermd door in het Noorden en Westen het Alpenmassief, in het
Oosten de Karawanken en in het Zuiden de Dolomieten. We zitten op zo’n
twee uurtjes rijden met auto of motor vanaf Venetië. Wind kennen we
hier niet en als het waait dan is dat voor hooguit een paar uurtjes. De
autochtonen raken dan wel een beetje in paniek want vaak is wind hier de
voorbode van een fikse hagelbui. En dat zijn dan van die buien waarbij je
na afloop je auto kan laten uitdeuken. Komt gelukkig heel weinig voor.
Wat is er verder te melden ? Ik ben dus bezig geweest een Oostenrijks
kenteken voor mijn motor te krijgen. Nou was ik al gewaarschuwd door
een paar Nederlandse medestanders die hier in de buurt wonen en ik moet
zeggen, het was een aaneenschakeling van ambtelijk gezeik. Om een
kenteken te krijgen moet elk motervoertuig hier in Oostenrijk voorzien zijn
van een „Typenschein“ . Dit is een wat uitgebreide variant van het
Nederlandse kentekenbewijs. Met „wat“ uitgebreider bedoel ik dus een
compleet boekwerk. Je hebt echt vette pech als je bij de „Prufstelle“
aankomt met een voertuig wat nooit in Oostenrijk is verkocht. Daar
bestaan dus geen gegevens van en die willen ze wel hebben. Nou hebben
ze hier zichzelf de kunst aangemeten om alle vragen gedoseerd te stellen.
Je kan bij die „Prufstelle“ alleen op Woensdagochtend (afspraak ? No
way !) terecht. Daar word je na lang wachten in een oude garage in de stijl
van de 60 er jaren uiteindelijk geholpen door een ambtenaar met een
default zorgelijke blik. Hij stelt een paar vragen waarop je geen antwoord
weet en vraagt je om de volgende week met antwoorden terug te komen.
Dat doe je dan en dan stelt ie weer nieuwe vragen. Ik weet nu hoe mensen
elkaar zonder meer de strot kunnen dichtknijpen. Wat voor vragen ? Ik
noem er een paar.
Hoe zwaar is de motor, hoe zwaar mag ie belast worden. Hoeveel gewicht
mag er in beide situaties op het voorwiel rusten. En op het achterwiel. Wat
is de uitstoot bij 1000 toeren en hoeveel decibel herrie maakt ie dan. En bij
2000 toeren, en 3000 en maximaal ? Kortom een waslijst waar ik met de
beste wil van de wereld geen antwoord op kon vinden. Dus bellen en
mailen met de Nederlandse motor leverancier, de Oostenrijkse Yamaha
verkoper, met Yamaha Nederland, met Yamaha Oostenrijk enz. enz.
Uiteindelijk na een aantal moedeloze weken kreeg ik een vriendelijke
meneer bij Yamaha Oostenrijk aan de lijn. Ja, wij zijn een ambtelijk volkje
wist hij te melden. Dat wisten wij ook al. Maar nu ons probleem. Ja, dat

werd moeilijk want Yamaha Oostenrijk had mijn type Solex nooit gevoerd
en dus geen gegevens. O jee. Doorzeuren dus. Uiteindelijk begreep de
meneer van Yamaha dat ik door een moeras aan het waden was en besloot
mij dde gegevens van een motorfiets op te sturen „die er op leek„ Ik kreeg
de volgende dag al een boekwerk toegestuurd van een Yamaha Vrago XV
750 E. Dat is de 39 kilowatt uitvoering en de mijne is 44 kw.
Met dit boekwerk dus weer naar de Prufstelle en daar voor heel dom
gekeken. Dat werkte bijna. De slimme ambtenaar wist mij te vertellen dat
er op mijn motor een carburateur van een heel ander merk zat als in het
boekwerk beschreven. Wel G....
Weer bellen met Yamaha. Daar kregen ze zowaar een beetje meelij met
ons. Karin het telefoongesprek laten voeren en na royale hoeveelheden
stroop om de Oostenrijkse
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bek gesmeerd te hebben besloot de meneer aan de andere kant van de lijn
dat hij ons wel een verklaring zou sturen waarin stond dat beide
carburateurs technisch identiek waren. En daarmee weer naar de
ambtenaren en zonder slag of stoot kreeg ik toen een kenteken
annvraagformulier. Jawel, want nu moest ik weer naar een
verzekeringsmaatschappij die tevens een soort van bureau kentekens was.
Daar kreeg ik (voor € 160,00) uiteindelijk een kentekenplaat en vervolgens
bij onze eigen verzekeringsmakelaar een verzekering voor nogeens

€ 345,00. De verzekering hier regelt de kentekens en de
motorrijtuigenbelasting. Dus die €345,00 is voor verzekering en belasting.
Het is hier een beetje raar geregeld met de wegenbelasting, want je auto
wordt aangeslagen naar het aantal pk’s, maar je motor naar het aantal
kilo’s. Pech natuurlijk dat er in onze auto een loei grote moter zit en nog
meer pech dat mijn motor loodzwaar is. Niet zeuren Mollee, je moest toch
zo nodig....
Hier ging het dus om. Dit is nu een mooie nieuwe witte plaat met het
Kärnten logo en VL 589 W
Dat was dus een heel avontuur. Wat verder te vertellen..... Redelijk wat
bezoek gehad. Altijd leuk want dan kunnen we weer even lekker bijpraten
in een taal die we grotendeels begrijpen en wat het extra
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leuk maakt is dat het meestal ontaard dat in een gezellig etentje waar we
beide natuurlijk altijd al voor in waren en nog steeds zijn. Bijkomend
voordeel is natuurlijk dat het bezoek doorgaans ook nog royale
hoeveelheden oude kaas en soms zelf mijn favoriete droppies meebrengt
wat ons op voorhand al reikhalzend naar het volgende bezoek doet
uitkijken.
Volgende verhaaltje.
Vrijdag bij de huisarts geweest om een doorverwijzing naar een oogarts te
vragen, want ik blijf nieuwe glazen in m’n bril zetten zonder het gewenste
betere zicht. Dat was geen probleem en ik kon dus vandaag al terecht. Een
wachttijd van één dag !!! Niks bijzonders aan de hand, maar wel de
mededeling dat ik grijze staar heb.
Dat is dus zo’n jaar of 15 te vroeg in mijn beleving. Scheiße ! Dat betekent
dus dat ik tzt mijn lenzen moet laten vervangen door kunststof exemplaren.
De tijd moet nog leren wanneer dat precies echte noodzaak wordt.
Voorlopig red ik me nog wel met het originele setje lenzen die inmiddels
alweer zo’n 57 jaar meegaan. Woon je eindelijk op een plek met een

prachtig uitzicht. . . .
Verder met interessante mededelingen. Het was hier dus winter. En ook in
de winter gaan er dus mensen dood. Daar wordt althans wel vanuit gegaan
want op het plaatselijke kerkhofje worden in de herfst alvast voor „je kan
nie wete“ zo’n 15 kuilen gegraven voordat de vorst in de grond
gaat zitten. Je hoeft niet te reserveren want dat blijkt gelukkig meer dan
genoeg te zijn. Wat ze hier ook hebben is een officiële bermbordjeswasser.
Dat is een meneer op kaplaarsen in een geel regenpak met een plastiek
emmer met daarin een sopje en een afwasborsteltje. Zijn taak bestaat uit
het schoonhouden van de witte plastieken paatjes met reflectoren die om
de zoveel meter in de berm staan. Dat zijn nog eens banen !
Er wordt ons regelmatig vanuit Nederland gevraagd of we al ingesneeuwd
zijn en hoe dat dan gaat als er weer eens zo’n dik pak gevallen is. Nou daar
weten ze hier wel raad mee. Zodra het begint te sneeuwen (dus niet
achteraf) beginnen de auto’s van de „Streckedienst“ met hun
sneeuwschuivers te rijden en die blijven vervolgens rijden totdat de laatste
sneeuwvlok gevallen is. Dus bijna direct na een sneeuwbui zijn de wegen
hier weer goed begaanbaar. Ook de treinen blijven gewoon rijden en op de
snelwegen geen extra file’s. Daar staan trouwens sowieso zelden file’s.
Ook de elektra blijft gewoon werken en zelfs de telefoon doet het. En wij
wonen toch echt redelijk ver van de bewoonde wereld. Het is trouwens
leuk om te zien op wat voor een prachtige plekken sommige mensen hier
wonen. Karin komt met haar Go- Mobil op de meest afgelegen plekken. In
de middle of nowhere, soms echt helemaal bovenin de beregn vind je dan
een boerderij waar ze haar passagiers moet afleveren c.q. ophalen. Die
wonen dan ook echt van alles verlaten. Dus geen telefoon of elektra.
Degene waar wij waren had een eigen energiecentraletje op waterkracht en
telefoneerde met een mobieltje. Af en toe rij ik voor de gezelligheid mee
en geniet dan van de mooie plaatjes en probeer ik in het plat Kärntisch een
praatje met de passagier te maken. Echt mooi is het ‚s avonds bij volle
maan als er een pak sneeuw ligt. Stel het je maar voor. Woorden schieten
echt te kort om dat te beschrijven. Ik schrijf dit op maandagavond 22
maart. Het voorjaar is hier inmiddels al voorzichtig een beetje begonnen.
Als overdag het zonnetje schijnt loopt de temperatuur makkelijk op tot
zo’n 22 graden en ‚s avonds is het rond het vriespunt. De weilanden om
ons heen beginnen weer een beetje groen te worden en sommige struiken
lopen alweer uit. Het stikt hier momenteel van de kleine vogeltjes die al
helemaal klaar zijn voor het voorjaar. Vorige week zagen we vanuit de auto
hier ‚s avonds op de weg twee paar glimmende ogen die belangstellend
onze kant opkeken en eigenlijk helemaal geen tijd hadden. Het bleek een

paartje Bunzingen te zijn die druk aan de gang waren met het aanmaken
van toekomstige Bunzingen. Leuke beestjes om zo in het wild tegen te
komen. Vanuit onze woonkamer kunnen we dagelijks genieten van een
drietal steenarenden die het dal tegenover ons huis als leefgebied
hebben. Gigantische vogels met een spanweidte (schrijf je dat zo ?) van
ongeveer twee meter die echt tientallen minuten kunnen rondcirkelen
zonder ook maar een vleugeltip te bewegen. En bij de buurman is een
veulen geboren dus voor het eerst in mijn jonge leven een paard van 10
minuten oud gezien. Alweer heel mooi. Verder is recht tegenover ons huis
een Vossen burcht. De burcht bestaat uit een netwerk van tunnels waarin
wij ongeveer tien verschillende ingangen hebben ontdekt. De Vossen zelf
hebben we nog niet gezien maar dat komt waarschijnlijk door de niet
aflatende belangstelling van onze hond voor de diverse holen. Gelukkig is
hij net even te fors gebouwd om erin te kruipen. We moeten maar eens
zonder hond op de uitkijk gaan zitten. Ik kom zo’n beetje aan het eind van
mijn stof. Graag verwijs ik iedereen naar mijn website die inmiddels
alweer bijna drie maanden in de lucht is. Ik ben van plan daar nog wat
foto’s van alle bezoekers op te gaan zetten dus als de sodemieterij allemaal
naar www.members.aon.at/carl en schrijf vooral iets in het gastenboek.
Leuk is dat ik via mijn website inmiddels al met zo’n 12 (echt) paren in
gesprek ben die allemaal het plan hebben opgevat om Nederland vaarwel
te zeggen en te gaan wonen ergens in Oostenrijk. Mijn site staat aangemeld
bij onder andere de Wereldomroep, de Nederlandse ambassade in
Oostenrijk, bij een mede emigranten echtpaar en op een paar Oostenrijk
pagina’s op het internet. Hierdoor krijg ik steeds meer leuke reakties en
correspondentie (met name via MSN Messenger) van mensen die de stap
gaan zetten of nog moed aan het verzamelen zijn. Een aantal daarvan hoop
ik deze zomer „life“ te kunnen ontmoeten want het wordt toch echt tijd om
de vele via het internet beloofde biertjes nu eens echt te gaan nuttigen.
Voor de nog niet chatters, ga naar http://messenger.msn.nl/ Downloaden
die handel, e mail adressen invullen en chatten ! En nu is het bedtijd dus
morgen weer verder. Ja, zo gauw gaat dat. Het is nu dus morgen. Eigenlijk
alweer morgenavond. Vandaag heeft het de hele dag gesneeuwd dus ik
moest vanmorgen vroeg aan de gang met de sneeuwschuiver. Zware klus
want de sneeuw zit tegen het smeltpunt aan is is daardoor dus erg zwaar.
Verder niets bijzonders gedaan vandaag. Morgenavond moeten we naar
school dus morgenmiddag even ons huiswerk maken. Dat is nog eens
DëJaVu ! We zitten op de Volkshogeschool in Villach op de cursus „Duits
als vreemde taal“ Wel aardig om te doen hoewel het erg veel gramaticaal
geneuzel is en wat minder conversatie waar ik eigenlijk een beetje vanuit

ging. We zijn er inmiddels achter dat Oostenrijks en zeker het Kärntisch
weinig met de Duitse taal te maken heeft en echt als een eigen taal moet
worden beschouwd. Desalnietemin, alle beetjes helpen. We zitten in een
klasje met 12 deelnemers uit alle windstreken. O.a. Wit Rusland, Polen,
Dominicaanse Republiek, Techië, Korea, Oekraïne, Hongarije, Slowenië,
Macedonië, Kroatie en Bosnië en dan wij dus nog als die twee Hollanders.
Een gemeleerd gezelschap die elkaar onderling nauwelijks verstaan, laat
staan begrijpen. Een klasje vol vragende blikken dus.
Vanochtend de buurvrouw op de koffie gehad. Ze heeft vertreld dat ze
samen met haar man het huis waarin ze woont zelf hebben gebouwd. En
met zelf bouwen bedoelen ze hier dus ook echt alles zelf doen. Dus.... de
planken hebben ze zelf gemaakt van bomen die ze zelf hebben gekapt, de
dakpannen hebben ze zelf in een klein oventje gebakken, de bodemplaat
zelf gestort, zelf gemetselt zelf enz. enz. We snappen nu waarom het hier
zo lang duurt als er een huis in aanbouw is. De keuken wordt in een keer
afgemaakt zodat er gewoond kan worden en de rest gebeurt in de
weekenden. In hun geval dus ruim twee jaar flink aanpakken. Over twee
jaar gesproken, vorige maand (01- 02-2004) was het alweer twee jaar
geleden dat ik met de VUT ging. En, zoals verwacht, U kunt natuurlijk nog
gewoon mijn mobiele KPN nummer bellen want het is het management
kennelijk nog steeds niet gelukt om het nummer op te heffen. En treurig
genoeg blijk ik niet de enige te zijn. Maar goed, daar zullen helaas slechts
weinigen zich over verbazen. Voor al het overige hebben we eigenlijk
verder niets meer te melden. Dus voorlopig is dit het weer. Zo tegen de
zomer zal ik weer een poging ondernemen en verhalen hoe het ons tussen
nu en dan vergaan is. Al vaker gezegd, ik ontvang heel graag reakties op
dit soort onzin, dus...REAGEER !
Alle kritiek is welkom, zowel negatief als positief.

Tot ziens in

!
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